Από την εφηµερίδα «ΣΙΦΝΑΪΚΑ ΝΕΑ»
Ένα ενδιαφέρον θέµα που αφορά την ανάγκη λειτουργίας
σφαγείων στα νησιά µας
Η Οικονοµική απώλεια στον πρωτογενή τοµέα
Από τη µη λειτουργία του ∆ηµοτικού Σφαγείου
Είναι δύσκολο να φανταστείς το µέγεθος της ζηµίας που συντελείται στους
αγρότες της Σίφνου, από τη µη λειτουργία του ∆ηµοτικού σφαγείου και κατά
προέκταση στην οικονοµία του τόπου. Εξηγώ µε πρόχειρο παράδειγµα. Εάν
υποθέσουµε ότι στη Σίφνο υπάρχουν τα παρακάτω ζώα:
1) 9.300 Αιγοπρόβατα. Από αυτά για διάθεση θα πάνε το 70% που ισούται µε
5839 ζώα για διάθεση επί 11κιλά το ένα = 64.449 κιλά.
64.449 κιλά επί 5,60 το κιλό =360.914 ευρώ
2) Βοοειδή 78 µητέρες 34 µοσχάρια 12 αρσενικά. Συνόλο: 124 ζώα
34 Μοσχάρια επί 250 κιλά µέσος όρος το ένα =8.500 κιλά.
8500 κιλά επί 7 ευρώ το κιλό =59.500ευρώ.
3) Χοιρινά. 64 Χοιροµητέρες επί 6 γουρουνόπουλα η κάθε χοιροµητέρα =
384 γουρουνόπουλα.+ 70 γουρουνόπουλα εισαγόµενα+ 24 αρσενικά= 542
χοιρινά σύνολον.
454 γουρουνόπουλα επί 30 κιλά το ένα µέσος όρος =13.620 κιλά.
13.620 κιλά επί 3 ευρώ το κιλό =40.860 ευρώ.
Από το σφαγείο περνάνε 6.277 ζώα που αντιστοιχούν σε 86.569 κιλά. Που
ισοδυναµούν σε 461.274 ευρώ. Αυτά τα χρήµατα ανήκουν σε όλους τους
κτηνοτρόφους της Σίφνου. Ανάλογα µε το ζωικό του κεφάλαιο, δικαιούται
ανάλογο ποσό από τα 461.274 ευρώ. Το ποσό αυτό που δεν παράγεται και
δεν το απολαµβάνει η σιφναίικη κοινωνία σήµερα. ∆εν λειτουργεί το σφαγείο
να πιστοποιούνται, να σφάζονται και να σφραγίζονται τα σφάγια. Και να
διατίθενται στην όποια αγορά. Είναι λυπηρό να αποφεύγοµε το ζόρισµα, να
δηµιουργήσοµε της προϋποθέσεις για αλλαγή στο τοπίο. ∆εν έχοµε πλέον
επιλογές και πρέπει από κοινού να σχεδιάσοµε ανάλογα µε της
προϋποθέσεις, την αρµοδιότητα της κάθε πλευράς σε αυτό που θα
αποφασιστεί από τον όποιο σχεδιασµό.
∆εν ήθελα να κάνω αυτήν την αναφορά, γιατί µπορεί να φανεί σαν λαβράκι.
Θα απαντήσω µε µια ερώτηση-αίνιγµα σε κάποιον που θα ενδιαφερθεί. Ποια
είναι η τύχη των ζώων που δεν πωλούνται, και ποια η ψυχολογία και η
οικονοµική κατάσταση του κτηνοτρόφου, βιώνοντας την αδιαφορία του
συστήµατος να µην θέλει να αναγνωρίσει την οικονοµική προσφορά των
γεωργών, κτηνοτρόφων στην οικονοµία του νησιού µας. Ο κτηνοτρόφος θέλει
να έχει αριθµό ζώων που να µπορεί να τον ελέγχει και να µπορεί να τον
διαθέσει. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, που πρέπει να
αποκατασταθούν.
Κανένας από εµάς δεν πίστευε ότι ο εργολάβος µετά την δεκαοκτάµηνη
σύµβαση ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, που είχε συµφωνηθεί από
όλες τις πλευρές, θα είχαν περάσει 56 µήνες, πέραν τον 18 µηνών της
σύµβασης, και το σφαγείο δεν θα είχε λειτουργήσει ακόµα. Με αποτέλεσµα
να έχει ξεφύγει ο έλεγχος από τους περισσότερους, γιατί στην ντόπια αγορά
διατίθεται το 1/3 (ένα τρίτο) του ζωικού κεφαλαίου που είναι προς διάθεση,

και τα υπόλοιπα 2/3 (δύο τρίτα) παραµένουν στα αζήτητα. Σίγουρα υπάρχουν
οργανωτικά λάθη σε όλες τις ιεραρχίες και όλες της πλευρές, που είναι βασικά
υπεύθυνες για τις εξελίξεις και το αποτέλεσµα. Το θέµα είναι ανεξάντλητο και
θέλει συνέχεια.
Στρατής Βασάλος
Πρόεδρος Αγροτικού Μελισσοκοµικού Συνεταιρισµού Σίφνου

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ένα ρίφι 20 κιλά για 8 ευρώ!
Επανέρχοµαι στο θέµα οικονοµική απώλεια των κτηνοτρόφων, µε πρόσφατα
στοιχεία συναλλαγών µέχρι 3 Μαΐου 2012. Αισθάνοµαι την υποχρέωση να
αναφερθώ, στο πώς έγινε σε ζωέµπορους η διάθεση ζώων που είχαν οι
κτηνοτρόφοι µας προς σφαγή.
Οι κτηνοτρόφοι διέθεσαν σε ζωέµπορους 675 ζώα, µε τρία φορτία.
Πρώτο φορτίο 190 αιγοπρόβατα άνω τον δύο ετών. Κάθε ζώο, πάνω από 20
κιλά βάρος. Αυτά πουλήθηκαν µε το κοµµάτι, από 8 ευρώ έως 30 ευρώ. Στην
διαµόρφωση της τελικής τιµής παίζουν ρόλο οι ανάγκες της κάθε πλευράς, και
λιγότερο η διαπραγµατευτική ικανότητα, γιατί οι κτηνοτρόφοι µας δεν έχουν
άλλη διέξοδο από το να ξεφορτωθούν τα ζώα που είναι προς διάθεση. Αν δεν
βρουν αγορά στην ώρα τους, χάνει ποιότητα το κρέας, και µεγαλώνει το ζώο
στην ηλικία.
Το δεύτερο φορτίο 125 βιολογικά αµνοερίφια, προς 5,5 ευρώ το κιλό. Αν
υπήρχε σφαγείο, θα έπιανε 7 µε 7,50 ευρώ το κιλό.
Το τρίτο φορτίο 360 αµνοερίφια, από 8 έως 13 κιλά το ένα, του γάλακτος,
2,30 ευρώ το κιλό.
Παράδειγµα: 100 κιλά κρέας προερχόµενα από το σφαγείο, παράδοση στον
έµπορα προς 5,5 ευρώ το κιλό = 550 ευρώ, και εκτός σφαγείου 100 κιλά
κρέας επί 2,20 το κιλό = 220 ευρώ. Ζηµία στα 100 κιλά κρέας (δλδ. 5-6 ζώα)
330 ευρώ για τους κτηνοτρόφους, τις επιχειρήσεις, και τα οικονοµικά της
Σίφνου.
Παρακαλούµε τις αρµόδιες υπηρεσίες να µην µας βρει άλλη περίοδος χωρίς
την λειτουργία του σφαγείου, γιατί συντελούν και αυτές (δηλ. οι υπηρεσίες!)
στο πρόβληµα.
Στρατής Βασάλος

